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Lp. Nazwisko i imię doktoranta
Wynik oceny 

śródokresowej

Stopień realizacji zadań 

zaplanowanych w Indywidualnym 

Planie Badawczym

Uzasadnienie:                                                              

1 Anusik Jakub Mateusz pozytywny 90%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest na obecnym etapie 

realizowany planowo i metodycznie 

oraz zgodnie z przyjetym 

harmonogramem pracy

2 Gawęda Adrian pozytywny 100%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest na obecnym etapie 

realizowany planowo i metodycznie 

oraz zgodnie z przyjetym 

harmonogramem pracy

3 Hojda Paulina pozytywny 100%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest na obecnym etapie 

realizowany planowo i metodycznie 

oraz zgodnie z przyjetym 

harmonogramem pracy

4 Kam Aygun pozytywny 95%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest na obecnym etapie 

realizowany planowo i metodycznie 

oraz zgodnie z przyjetym 

harmonogramem pracy

5 Kokczyński Bernard pozytywny 100%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest na obecnym etapie 

realizowany planowo i metodycznie 

oraz zgodnie z przyjetym 

harmonogramem pracy

Lp. Nazwisko i imię doktoranta
Wynik oceny 

śródokresowej

Stopień realizacji zadań 

zaplanowanych w Indywidualnym 

Planie Badawczym

Uzasadnienie:                                                              

1 Körber Andy Christian pozytywny 100%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest na obecnym etapie 

realizowany planowo i metodycznie 

oraz zgodnie z przyjetym 

harmonogramem pracy

2 Płaczek Aleksandra pozytywny 86%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest na obecnym etapie 

realizowany planowo i metodycznie 

oraz zgodnie z przyjetym 

harmonogramem pracy

Wyniki oceny sródokresowej 2022

Dyscyplina: nauki socjologiczne

Dyscyplina: ekonomia i finanse
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Lp. Nazwisko i imię doktoranta
Wynik oceny 

śródokresowej

Stopień realizacji zadań 

zaplanowanych w Indywidualnym 

Planie Badawczym

Uzasadnienie:                                                              

1 Rucka Kinga pozytywny 100%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest na obecnym etapie 

realizowany planowo i metodycznie 

oraz zgodnie z przyjetym 

harmonogramem pracy

2 Wągrowska Julia Zuzanna pozytywny 85,98%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest na obecnym etapie 

realizowany planowo i metodycznie 

oraz zgodnie z przyjetym 

harmonogramem pracy

3 Wojtalik Magdalena pozytywny 66,15%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest realizowany , ale 

wymaga intensyfikacji działań

Lp. Nazwisko i imię doktoranta
Wynik oceny 

śródokresowej

Stopień realizacji zadań 

zaplanowanych w Indywidualnym 

Planie Badawczym

Uzasadnienie:                                                              

1 Kacprzak Karolina pozytywny 90%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest na obecnym etapie 

realizowany planowo i metodycznie 

oraz zgodnie z przyjetym 

harmonogramem pracy

2 Waleski Ignacy pozytywny 95%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest na obecnym etapie 

realizowany planowo i metodycznie 

oraz zgodnie z przyjetym 

harmonogramem pracy

Lp. Nazwisko i imię doktoranta
Wynik oceny 

śródokresowej

Stopień realizacji zadań 

zaplanowanych w Indywidualnym 

Planie Badawczym

Uzasadnienie:                                                              

1 Hucko-Biernat Olga pozytywny 71%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest realizowany , ale 

wymaga intensyfikacji działań

Wyniki oceny sródokresowej 2022

Dyscyplina: psychologia

Dyscyplina: pedagogika

Dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
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Lp. Nazwisko i imię doktoranta
Wynik oceny 

śródokresowej

Stopień realizacji zadań 

zaplanowanych w Indywidualnym 

Planie Badawczym

Uzasadnienie:                                                              

1 Grubalska Aleksandra pozytywny 100%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest na obecnym etapie 

realizowany planowo i metodycznie 

oraz zgodnie z przyjetym 

harmonogramem pracy

2 Janik Maciej pozytywny 85%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest na obecnym etapie 

realizowany planowo i metodycznie 

oraz zgodnie z przyjetym 

harmonogramem pracy

3 Nowakowski Tobiasz pozytywny 100%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest na obecnym etapie 

realizowany planowo i metodycznie 

oraz zgodnie z przyjetym 

harmonogramem pracy

4 Oleszczak Jakub pozytywny 90%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest na obecnym etapie 

realizowany planowo i metodycznie 

oraz zgodnie z przyjetym 

harmonogramem pracy

5 Pytkowski Michał pozytywny 80%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest na obecnym etapie 

realizowany planowo i metodycznie 

6 Syrek-Gerstenkorn Łukasz pozytywny 90%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest na obecnym etapie 

realizowany planowo i metodycznie 

oraz zgodnie z przyjetym 

harmonogramem pracy

7 Tkacz Nikola pozytywny 100%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest na obecnym etapie 

realizowany planowo i metodycznie 

oraz zgodnie z przyjetym 

harmonogramem pracy

8 Wiaderek Filip pozytywny 95%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest na obecnym etapie 

realizowany planowo i metodycznie 

oraz zgodnie z przyjetym 

harmonogramem pracy

Wyniki oceny sródokresowej 2022

Dyscyplina: nauki prawne
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Lp. Nazwisko i imię doktoranta
Wynik oceny 

śródokresowej

Stopień realizacji zadań 

zaplanowanych w Indywidualnym 

Planie Badawczym

Uzasadnienie:                                                              

1 Jachniewicz Marcin pozytywny 65%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest realizowany , ale 

wymaga intensyfikacji działań

2 Jaworski Marcin pozytywny 100%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest na obecnym etapie 

realizowany planowo i metodycznie 

oraz zgodnie z przyjetym 

harmonogramem pracy

3 Kaczmarek Małgorzata pozytywny 100%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest na obecnym etapie 

realizowany planowo i metodycznie 

oraz zgodnie z przyjetym 

harmonogramem pracy

4 Kędzia Marta pozytywny 95%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest na obecnym etapie 

realizowany planowo i metodycznie 

oraz zgodnie z przyjetym 

harmonogramem pracy

5 Michaś Rafał pozytywny 85,40%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest na obecnym etapie 

realizowany planowo i metodycznie 

oraz zgodnie z przyjetym 

harmonogramem pracy

6 Sowula Grzegorz pozytywny 100%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest na obecnym etapie 

realizowany planowo i metodycznie 

oraz zgodnie z przyjetym 

harmonogramem pracy

7 Tran Luong Nguyet pozytywny 78%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest na obecnym etapie 

realizowany planowo i metodycznie 

oraz zgodnie z przyjetym 

harmonogramem pracy

8 Zawalska Daria pozytywny 100%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest na obecnym etapie 

realizowany planowo i metodycznie 

oraz zgodnie z przyjetym 

harmonogramem pracy

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Wyniki oceny sródokresowej 2022
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Lp. Nazwisko i imię doktoranta
Wynik oceny 

śródokresowej

Stopień realizacji zadań 

zaplanowanych w Indywidualnym 

Planie Badawczym

Uzasadnienie:                                                              

1 Gzik Michał Piotr pozytywny 100%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest na obecnym etapie 

realizowany planowo i metodycznie 

oraz zgodnie z przyjetym 

harmonogramem pracy

2 Rakowski Mateusz pozytywny 100%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest na obecnym etapie 

realizowany planowo i metodycznie 

oraz zgodnie z przyjetym 

harmonogramem pracy

3 Rogoziecka Paulina pozytywny 80%

Indywidualny plan badawczy 

doktoranta jest na obecnym etapie 

realizowany planowo i metodycznie 

oraz zgodnie z przyjetym 

harmonogramem pracy

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Wyniki oceny sródokresowej 2022


